
Kolektivní vyjednávání zatím bez viditelného pokroku…

Rada SHO zasedala opět v Havířově

Nevolte vládní strany i do budoucna!

Závodní inspektory hostilo DIAMO
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Mohl bys pro mě něco udělat, abych nemusela přes ten les 

stále chodit domů. Večer tam bývá pěkná tma, 

co když mě někdo znásilní?

Neboj, Máňo. Taková tma nikdy nebude...

Bezprostředně po skončení dvoudenního Sněmu Českomoravské konfederace od-
borových svazů (ČMKOS) se 3. října v poledne uskutečnil brífink, na kterém odboroví 
předáci informovali novináře o prognóze vývoje míry inflace a cílech kolektivního vy-
jednávání pro rok 2013, o postoji odborové centrály k nadcházejícím krajským a senát-
ním volbám a o nebezpečném záměru ministerstva zdravotnictví likvidovat okresní ne-
mocnice.

Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil představil Výzvu ČMKOS k občanské veřej-
nosti v souvislosti s volbami. Odboráři ve výzvě argumentují ekonomickou stagnací a 
poklesem reálných mezd. Vládě vytýkají, že nečinně přihlíží ožebračování občanů a 
že v letech 2010 až 2011 zvýšila státní dluh o 320 miliard korun. "Tato vláda asistuje u 
toho, jak se krade všude a ve velkém," píšou odbory ve svém apelu.

„Je to vláda půl milionů lidí bez práce, je to vláda, kdy si obyčejný člověk už není jistý 
životem. Jakoby nestačilo, že každou zimu umrznou nejméně dvě desítky lidí, kterým 
se tato asociální vláda obrátila zády. Máme ještě v živé paměti, že v posledním měsíci 
stačil pozabíjet otrávený alkohol skoro tři desítky lidí a další oslabil. Místo posílení kont-
roly a policejních složek je vláda oslabuje a ještě se cynicky chlubí úsporami v adminis-
trativě,“ říká se ve výzvě.

„Tato vláda nepříznivě ovlivňuje i budoucnost krajů a tím i váš budoucí život. Její vliv 
můžete oslabit pouze tím, že přijdete k volbám a ukážete, že zástupci vládních stran si 
vaši důvěru nezaslouží,“ apeluje na veřejnost ČMKOS.  

"Vyzvali jsme, aby lidé volili slušné lidi. Důvěra v to, že se na kandidátku dostane ně-
jaký člověk a je automaticky slušný, doufám, že to už všichni v České republice roz-
chodili," podotknul předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula.

I přes svůj kritický postoj k vládě se hodlá ČMKOS po půl roce opět zúčastňovat jed-
nání tripartity, oznámil J. Zavadil.

„ČMKOS očekává v příštím roce inflaci mezi 2,0 až 2,5 procenta. Tento in-
terval bude spodní hranicí pro kolektivní vyjednávání o růstu mezd,“ řekl Jo-
sef Středulas tím, že postup bude u jednotlivých firem individuální. "Pokud 
budou firmy úspěšné, není důvod, abychom byli ve svých požadavcích co do 
růstu mezd střízliví," uvedl Středula.

„Opakovaně a s hlubokým znepokojením varujeme, že stavebnictví, donedávna 
jedno z mála dobře fungujících odvětví české ekonomiky, se propadá do stále hlubší 
krize. Ta je nevyhnutelným důsledkem politiky této vlády,“ upozornil předseda Odboro-
vého svazu StavbaStanislav Antoniv. „Navržený rozpočet povede k dalšímu poklesu 
stavební výroby a tím i k propouštění lidí. Odbory ve stavebnictví se budou snažit tyto 
dopady alespoň částečně kompenzovat v kolektivním vyjednávání,“ naznačil Antoniv.

„Zdravotní pojišťovny vypověděly všem nemocnicím smlouvy, vyprší na konci roku. 
Nyní se jedná o nových smlouvách, slíbeno ji má 55 nemocnic, další dohody prý budou 
až po říjnových volbách. Zatím ale žádná nemocnice od ledna příštího roku smlouvu 
podepsanou nemá,“ varovala předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociál-
ní péče Dagmar Žitníková.

Nemocnice, odbory, pacienti a zdravotně postižení vyhlásili proto kampaň za za-
chování současné nemocniční sítě v regionech. Podle nich hrozí zrušení až poloviny 
ze 189 nemocnic. Občané by se měli kandidátů do krajských voleb ptát na budoucnost 
své nemocnice. Mohou podepisovat petici Občané, braňte svoje nemocnice! Petice 
požaduje od vlády a státu odpovědnost za zachování dostupnosti nemocniční sítě oby-
vatelům všech regionů ČR.                                                                                    kov

p Poradu ZIBP v Ostravě vedli SIBP - zleva Ing.V.Potomák a Ing.I.Kavka...

Na pravidelné poradě závodních inspektorů bezpečnosti 
práce /ZIBP/ se 3. října 2012 sešla většina zástupců hornic-
kých odborových organizací našeho kraje.

Po uvítání předal předseda míst-
ních odborů státního podniku 
DIAMO F.Nadýmaček slovo svazo-
vým inspektorům Ing.I.Kavkovi a    
Ing.V.Potomákovi slovo, aby dále 
vedli poradu. 

Hned prvním tématem byl souběh 
přestávek na jídlo a oddech a bez-
pečnostních, které by měly být za-
městnancům propláceny. A o tom se 
vede v poslední době jednání se zá-
stupci vedení OKD. Z diskuse vyply-
nulo, že jde o složitější problém 
zvláště, když se jedná hlavně o pře-
stávky u pracovišť vedených ve zhor-
šených mikroklimatických podmín-
kách. V nejbližší době proběhnou 
další jednání obou stran s cílem do-
sáhnout uspokojivé dohody.

Dalším tématem porady bylo hod-
nocení hlavních ukazatelů BOZP za 
prvních 8 měsíců letošního roku. Do-
savadních 163 registrovaných úrazů 
je méně než 170 vloni. Obdobně je 
nižší úrazová četnost 7,74/ 8,03-
vloni. Negativním faktem je však ná-
růst počtu pracovišť vedených s mik-
roklimatickými přestávkami 44/17 
vloni. Odbory se proto soustředí na 
to, aby zaměstnavatel zajistil zlep-
šení jejich podmínek. Svazoví in-
spektoři pak probrali mimořádné 
události posledního období.

Jednání navštívil závodní dolu   
Ing.S.Tomeček, který přítomné se-
známil s problematikou odštěpného 
závodu ODRA působícího v rámci 
Moravskoslezského kraje. Jeho hlav-

ní činností je převážně provozování 
dvou vodních jam /Žofie a Jeremen-
ko/, které udržují potřebnou hladinu 
důlních vod v oblasti Ostravsko-
karvinského revíru – vloni bylo vy-
čerpáno 11 milionů kubických metrů 
vody. Z dalších 15 lokalit závodu Od-
ra státního podniku DIAMO patří k 
mediálně známým případ ostrav-
ských lagun, které by už měly být po-
malu zlikvidovány, i když byly plo-
dem cíleného znečišťování přírody 
za posledních 100 let.

Na jednání vystoupil také předse-
da SHO Ing.J.Pytlík, který přítomné 
informoval o posledních jednáních k 
mikroklimatu a o stavu kolektivního 
vyjednávání s OKD.

Porada byla ukončena přehledem 
odborových akcí, které se týkají ob-
lasti BOZP. Příští jednání závodních 
inspektorů BOZP se uskuteční 7. lis-
topadu 2012 na Dole Darkov.      red 

Na pravidelném jednání Rady SHO uvítal předseda sdružení 
Ing.J.Pytlík většinu členů tohoto orgánu. První bod programu 
rady se týkal kolektivního vyjednávání KS OKD, které se zatím 
„rozjíždí“ velmi pozvolna. Jeho další kolo se bude konat 18. říj-
na. 

Dalším tématem byly informace z 
jednání, kde byly sděleny ty nejčer-
stvější z ranního jednání k 
„mikroklimatu“. Zaměstnavatel po-
tvrdil svůj záměr platit při souběhu 
bezpečnostních přestávek a na jídlo 
a oddech tuto dobu paušálem 100 
korun od 5/2012 do 11/2012 a pak 
formou přesčasů. Odboráři budou si-
tuaci v dodržování přestávek ověřo-
vat při kontrolních fáráních dotče-
ných pracovišť. 

O oblasti BOZP informoval SIBP 
Ing.V.Potomák, když nejprve infor-

moval o hodnotách klíčových ukaza-
telů v OKD za prvních 9 měsíců le-
tošního roku. V této době bylo regis-
trováno 179/ vloni 192 pracovních 
úrazů, úrazová četnost dosáhla 
7,60/vloni 8,07 a v dolech OKD byly 
zaznamenány 3 smrtelné úrazy opro-
ti 4 za loňský rok. 

V následné diskusi se hovořilo o 
přilbách pro práci v nízkých slojích 
/výrobce se hledá/ i o zimních opat-
řeních.

Podrobné informace o průběhu  
6. Sněmu ČMKOS a o konferenci 

„Co chtějí odbory pro ČR“ podal mís-
topředseda SHO Ing.J.Vlach /viz. 
článek na jiném místě našeho časo-
pisu/. 

Předseda Pytlík informoval o po-
třebě naší účasti /1 autobus/ na de-
monstraci na podporu hornictví    
31. října 2012 před Úřadem vlády v 
Praze – týká se potřeby zrušení limi-
tů těžby hnědého uhlí na Mostecku 
tak, aby mohla být zachována pra-
covní místa našich kolegů v sever-
ních Čechách. 

Další odborovou akcí, která se 
chystá, budou protivládní demon-
strace s účastí odborů a sdružení 
PROALT 17. listopadu 2012. Naše 
sdružení se zúčastní té, která bude 
organizovaná na Masarykově ná-
městí v Ostravě. 

Příští rozšířená Rada SHO se bu-
de konat ve dnech 8. až 9. listopadu 
na RS Maják v Soběšovicích.      red

p Předsedové základních organizací na jednání Rady SHO - zleva R.Palička /Paskov/ a P.Hliněný /závod 3 Dolu Darkov/...
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Stav nezaměstnanosti ve vybraných okresech 
M SK k 30. září 2012

Nezaměstnanost v našem kraji postupně roste…

Společnost OKD investovala do svého rozvoje 27 miliard korun…

Konference na špičkové úrovni
Situace na trhu práce není dobrá

Čekají nás těžké časy?

V Moravskoslezském kraji bylo na konci září registrováno 
75 185 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti vzrost-
la na 11,4 %. Počet volných pracovních míst poklesl na celko-
vých 4 277. 

Odhaduje se, že na konci tohoto 

roku by se počet lidí bez práce v kraji 

mohl pohybovat mezi 75 až 79 tisíci, 

což odpovídá míře nezaměstnanosti 

od 11,3 do 12,0 %.

Míra nezaměstnanosti v MSK, kte-

rá vycházela ze 72 023 dosažitel-

ných uchazečů o zaměstnání, 

vzrostla během měsíce o 0,3 pro-

centního bodu, a to na 11,4 %. Míra 

se meziměsíčně zvýšila ve všech 

okresech našeho kraje, nejvíce v 

okrese Bruntál, Frýdek-Místek, No-

vý Jičín a Opava (shodně +0,3 p. b.) 

a v okrese Karviná a Ostrava (shod-

ně +0,2 p. b.).

Do registrů kontaktních pracovišť 

ÚP ČR se v MSK v průběhu září no-

vě zaevidovalo 8 848 osob. V porov-

nání s letošním srpnem jich bylo o    

3 031 více.

Nárok na podporu v nezaměstna-

nosti a při rekvalifikaci mělo koncem 

září 11 793 uchazečů o zaměstnání, 

tj. 15,7 % všech evidovaných osob v 

MSK.

Počet volných pracovních míst v 

registrech kontaktních pracovišť ÚP 

ČR poklesl v našem kraji, k 30. září 

2012 ve srovnání s předchozím mě-

sícem, o 339 na 4 277, kdy se sníže-

ní došlo ve všech okresech MSK. 

Nejpočetněji pracovních míst ubylo 

v okrese Karviná (-141 míst) a Frý-

dek-Místek (-81). V porovnání se zá-

řím minulého roku bylo v MSK o 937 

míst méně.

Na jedno volné pracovní místo v 

našem kraji tak připadalo 17,6 ucha-

zečů o zaměstnání. Nejvíce uchaze-

čů na jedno místo připadalo tradičně 

v okrese Bruntál (42,4), naopak 

nejméně v ostravském okrese 

(11,0).

Aktivní politika zaměstnanosti 

ÚP ČR Krajská pobočka v Ostra-

vě podpořila v září prostřednictvím 

aktivní politiky zaměstnanosti vytvo-

ření celkem 277 pracovních míst, 

nejvíce společensky účelných pra-

covních míst (+141) a míst v rámci 

veřejně prospěšných prací (+134). 

Od počátku roku tak bylo finančně 

podpořeno celkem 2 712 pracovních 

příležitostí. Do rekvalifikací bylo v 

průběhu září zařazeno 441 uchaze-

čů a zájemců o zaměstnání a od po-

čátku letošního roku jich pak bylo 2 

712. Od ledna do září tohoto roku za-

hájilo v Moravskoslezském kraji zvo-

lenou rekvalifikaci 593 uchazečů a 

zájemců o zaměstnání.

Z materiálů poskytnutých ÚP Ost-

rava.                              redakce ZB

Za posledních pět let černouhelná společnost OKD investo-
vala do svého rozvoje 27 miliard korun. Nyní ale chce šláp-
nout na brzdy. Nastupující šéf Ján Fabián se chce zaměřit hlav-
ně na efektivitu těžby.

Modernizace provozů a bezpeč-
nost byly hlavními prioritami odstu-
pujícího šéfa OKD Klause-Dietera 
Becka. Když v roce 2007 poprvé fá-
ral do černouhelných dolů OKD, už 
tehdy mu podle jeho slov bylo jasné, 
že firma je historicky podinvestova-
ná. Pod jeho vedením se proto OKD 
rozhodla investovat (od roku 2008 
do 2012) dohromady 27 miliard ko-
run. Dnes se díky tomu může podnik 
v těchto oblastech srovnávat se svě-
tovými těžaři. O starost méně pro no-
vého šéfa. Na začátku roku totiž otě-
že OKD převezme současný zá-
stupce ředitele a ředitel pro rozvoj a 
strategii OKD Ján Fabián. Jeho hlav-
ním úkolem bude podle jeho slov vy-
pořádaní se s těžkými ekonomický-

mi časy. "V tomto směru se budu sna-
žit přizpůsobit maximální efektivitu 
těžby a napojit na bezpečnost," říká 
Fabián v krátkém rozhovoru pro 
IHNED.cz. V něm i přiznává, že 
OKD zřejmě v příštím roce vykáže 
nižší úroveň těžby.

Co bude vaší prioritou, až v no-
vém roce nastoupíte na post gene-
rálního ředitele a předsedy před-
stavenstva OKD? Budete pokra-
čovat v investicích do moderniza-
ce a bezpečnosti, tak jako tomu 
bylo u současného šéfa firmy K. 
D. Becka?

Co se týče investic, tak si myslím, 
že jejich velký objem, který směřoval 
do modernizace provozů, byl už vy-
konaný. Do této oblasti už tedy nebu-

de potřeba investovat tolik prostřed-
ků, jako tomu bylo doposud. Na co 
se budu já zaměřovat, bude přede-
vším bezpečnost, produktivita a za-
bezpečení zaměstnanosti lidem.

Existuje z vašeho pohledu po-
třeba zásadně měnit některé sou-
časné procesy v OKD? Jinými slo-
vy, co bude vaším prvním úkolem 
po nastoupení do funkce?

Myslím, že se nic dramatického 
neděje. Obvykle, když přichází nový 
management a zásadně se mění 
kurz podniku, tak se stane něco dra-
matického. V našem případě se zá-
sadně kurz měnit nemusí, protože 
podnik funguje a vše je dobře nasta-
vené. Co se pouze bude měnit, a s 
tím budou možná souviset mé první 
kroky, je situace na světových trzích. 
A teď myslím hlavně ceny uhlí. V tom-
to směru se budu snažit přizpůsobit 
maximální efektivitu těžby a napojit 
na ni zmíněnou bezpečnost. Efekti-
vita musí být. Budu sledovat zejmé-
na náklady na těžbu v příštím roce.

Vaší hlavní prioritou tedy bude 
zvýšit ekonomickou efektivitu 
OKD?

Určitě. A přizpůsobení se těžké 
ekonomické situaci, která nás 
všechny čeká. Nejde totiž jen o tě-
žební průmysl.

V těžebním průmyslu vyhlídky 
určitě nejsou příliš optimistické. 
Podle prognóz by měla poptávka 
po uhlí ochabovat a jeho cena 
stagnovat až klesat. Myslíte, že bu-
dete i v příštím roce schopni udr-
žet produkci na stávajících úrov-
ních kolem 11 milionů tun ročně?

To je otázka. Výše těžby se stále 
odvíjí od toho, jaký je výhled našich 
prodejů uhlí. První indicie ale nazna-
čují, že zřejmě půjde o nižší úroveň 
těžby, takže to těch 11 milionů tun 
asi nebude. Ale my dlouhodobě říká-
me, že naše těžba bude fluktuovat 
mezi deseti a jedenácti miliony tun 
uhlí. Zdroj: Ihned.cz

pŘeditel pro rozvoj a strategii OKD Ján Fabián. Od 1.1 2013 pak generální ředitel a 
předseda představenstva OKD...                                          Foto: HN - Matej Slávik

p Zástupci našeho sdružení na jednání konference - zleva P.Vavroš a Ing.J.Vlach...

V sobotu 6. 10. 2012 proběhla v kongresovém sále pražské-
ho hotelu Olšanka konference na téma: „Co chtějí odbory pro 
Českou republiku“.

Jejím cílem byla širší diskuse od-
borníků – sociologů (prof. PhDr. Jan 
Keller, Csc - Ostravská univerzita), 
politologů (JUDr. Jiří Pehe, - ředitel 
New York University v Praze), eko-
nomů (doc. Ing. Pavel Mertlík, Csc, - 
rektor VŠ Bankovní institut, doc. Ing. 
Ilona Švihlíková, PhD, - VŠ meziná-
rodních a veřejných vztahů, Ing. Mar-
tin Fassmann – ředitel makroekono-
mického oddělení ČMKOS, Ing. Vla-
dimír Stehno, - Svaz zaměstnavate-
lů obchodu a cest. ruchu) a filozofů 
(prof. Václav Bělohradský) nad doku-
mentem Českomoravské konfede-
race odborových svazů „Vize ČM-
KOS“. Také hornické odbory měly 
své zastoupení mezi zhruba 120 
účastníky v osobách Petra Vavroše 
– místopředsedy ZV, Jindřicha Let-

tovského – ZIBP, oba z Dolu Paskov 
a Ing. Jaroslava Vlacha – předsedy 
ZV Dolu ČSM a místopředsedy 
SHO. Vstupní projev přednesl před-
seda ČMKOS Jaroslav Zavadil, kte-
rý okomentoval základní atributy 
zmíněného dokumentu (plné znění 
je na stránkách ČMKOS) a zdůraznil 
neochotu vlády naslouchat návrhům 
odborů na zlepšení situace a její ne-
schopnost (úmyslnou?) čelit rostou-
cí korupci a klientelismu. Předsedu 
doplnil M. Fassmann, jenž se věno-
val daňové problematice (degrese – 
čím bohatší, tím méně platí) a nerov-
nostem zaměstnanců a OSVČ (živ-
nostníků). Krátkodobá opatření uve-
dená v dokumentu zahrnují i nutnost 
intenzívního boje proti daňovým úni-
kům, práci na černo a korupci a po-
třebu zavedení majetkových přizná-
ní spolu se zákazem anonymních ak-
cií. J. Pehe představil politický po-
hled na „vizi“, kterou se podaří 
„prodat“ veřejnosti jen v případě lep-
ší komunikace, protože vláda ji od-
mítne s odvoláním, že to je program 
levicové strany a odbory jsou něco 
zastaralého, co do moderního 
dneška už nepatří. Jsme totiž v do-
bě, která by mohla naplnění této vize 
pomoci (volby) a kdy případný pád 
vlády by zabránil privatizaci státu a 
umožnil otevření se Evropě. Pokud 
se alespoň část vize realizuje, bude 
to pro ČR jen dobře. 

P. Mertlík ve své PC prezentaci ná-
zorně seznámil přítomné s fázemi vý-
voje české ekonomiky od doby vý-
razného růstu (1999-2008), kdy do-
cházelo k nadějné konvergenci (sbli-
žování) s Německem, po součas-
nost, kdy konvergence vyprchává, 
Německo se opět vzdaluje a dyna-
mika růstu je horší než v EU. Řešení 
vidí ve změně chování veřejného 
sektoru (vlády) a v postupu k vyšší 
přidané hodnotě a růstu vzdělanosti 
(ve výdajích na vzdělání je ČR na 
konci OECD). Nutný je také zákon o 
státní službě (dávno přijatý – stále 
neúčinný), který by definitivou přeru-

šil stranické vazby. Pokud však ne-
přejde ČR na nový konkurence-
schopný model, klesne HDP a neza-
městnanost se může zvýšit až dvoj-
násobně. Vtipně začal své vystou-
pení (několikrát přerušované potles-
kem) renomovaný sociolog J. Keller 
– vize je na papíru a budou silné poli-
tické tendence, aby jen na papíru zů-
stala. Měla by se dát stranám, ať se 
vyjádří, co z toho zrealizují a co pro 
to udělají. Odbory by měly podporo-
vat ty, které podpoří vizi. Vyjádřil se i 
o školství, kdy na vysokých školách 
je snad polovina studentů, kteří ne-
měli dostat ani maturitu. Případné 
zrušení veřejných VŠ bude zname-
nat, že soukromé VŠ budou prodá-
vat vzdělání jak na trhu. Kritizoval ta-
ké servilitu většiny tisku vůči vládním 

stranám, které likvidují nejen sociál-
ní stát, ale i stát jako takový - jako na 
zadání mafie. Taková penzijní refor-
ma je korupčnější než drobnosti v 
krabici od vína. S tímto názorem ko-
respondovalo prohlášení I. Švihlíko-
vé, že penzijní reforma je příkladem 
sofistikované korupce. Nečasova 
vláda ignoruje dopady na občany, ig-
noruje mezinárodní ekonomické pro-
středí a neuvažuje o tom, z čeho bu-
de ekonomika žít. Je nutno požado-
vat změnu v potravinové soběstač-
nosti, energetické koncepci a politic-
ké kultuře spolu s novými formami 
podnikání. V USA se už toho hodně 
mění a hybnou silou jsou právě odbo-
ry. Diagnózou doby označil svou úva-
hu známý filozof V. Bělohradský a za-
jímavě definoval slovo „levicový“: 
Kdo se bojí označení „levicový“, kola-
boruje se současným režimem, kte-
rý označil vše levicové za špatné. Na 
historických příkladech filozof jasně 
prokázal, že zatímco levice usiluje o 
růst práv, pravice vždy hájí opak - až 
po feudalismus. Je nutno zabránit 
privatizaci veřejných statků. Upozor-
nil také na dilema růstu (zdravé pro-
středí versus zaměstnanost) a skry-
té dluhy (vzdělanost, živ. prostředí, 
infrastruktura apod.). 

Překvapivé bylo vystoupení       
V. Stehna, kdy se při analýze daňo-
vých nerovností opřel do OSVČ, kte-
ří za určitých okolností neplatí žádné 
daně ani při příjmu 2,5 miliónu Kč.   
V 1. pololetí 2012 byli živnostníci do-
konce příjemci daně z příjmu! Podle 
jeho názoru však není politická vůle 
ke změně zdanění OSVČ a k regula-
ci jejich paušálů, stejně jako k zave-
dení registračních pokladen s fiskál-
ní pamětí, které mohly zabránit sou-
časné tragédii s metylalkoholem.    
V diskusi vystoupili další představi-
telé odborů, občanských iniciativ i dů-
chodců a výše uvedení hosté fundo-
vaně odpovídali na jejich otázky a při-
pomínky. 

                   Ing. Jaroslav Vlach,
                   místopředseda SHO



Je to pracovní úraz, rozhodl soud...

V polském hornictví už bylo lépe

Domeček ožil
“Vinobraním”

Skupina MND otevřela nový zásobník

Ve Francii se
stávkovalo

Plynový zásobník i v Rožné

Na besedě se snoubilo slovo s obrazem

Místo práce kouřil
Ke zranění zaměstnance došlo na stavbě v Jablonci nad Ni-

sou při zateplování střechy v pracovní době, ale ve chvíli, kdy 
muž nepracoval. Sedl si totiž na světlík, odpočíval a kouřil. 

Špatně zajištěný světlík se pod 

mužem propadl a ten po pádu z dese-

ti metrů utrpěl vážná zranění. Podle 

postiženého firma stavbu dobře ne-

zajistila, své zaměstnance na ne-

bezpečí neupozornila a neproškolila 

je dobře. Tvrdil, že šlo jednoznačně 

o pracovní úraz a není důležité, že 

ve chvíli pádu zrovna odpočíval. 

Muž poté chtěl, aby mu firma jedno-

rázově vyplatila přes dva miliony ko-

run a dále aby mu posílala částku asi 

deset tisíc korun měsíčně.

Okresní soud v Hradci Králové ale 

rozhodl, že si zedník svévolně udělal 

přestávku v práci - kouření není plně-

ní pracovních úkolů. A i když ke zra-

nění došlo na pracovišti, o pracovní 

úraz se podle soudců nejedná. 

Hradecký krajský soud pak ale 

rozhodl opačně, podle něj měl muž 

peníze za zranění dostat. "Nelze po-

važovat za exces, jestliže se staveb-

ní dělník během pracovní doby na 

chvíli na pracovišti posadí a po tuto 

dobu nevykonává pracovní činnost - 

to lze považovat za celkem běžné. A 

okolnost, že zároveň kouřil, považu-

je soud za zcela nerozhodnou," 

uvedli soudci. 

Firma se ale ještě obrátila s dovo-

láním na Nejvyšší soud. Zástupci 

společnosti uvedli, že zedník svévol-

ně přerušil kvůli kouření práci, a to 

ještě v místě, k němuž se neměl ani 

přibližovat. Podle zástupců Ava rea-

lity byli všichni zaměstnanci poučeni 

o tom, jak se mají na stavbě chovat. 

Na nebezpečí v případě světlíků měl 

zaměstnance upozornit i jejich pře-

dák. Zranění si tak muž zavinil sám. 

"Neohroženost a posunutí hranice 

obavy z výšek byly důvody neopatr-

ného a lehkomyslného jednání, kte-

ré bylo jedinou příčinou nehodového 

děje," napsali zástupci firmy při dovo-

lání k Nejvyššímu soudu.

Jenže Nejvyšší soud potvrdil, že 

krátkodobé přerušení práce s vy-

kouřením cigarety nebylo na stavbě 

ničím neobvyklým. "Je třeba při-

svědčit závěru, že k poškození zdra-

ví žalobce (zedníka) došlo v souvis-

losti s jednáním, které bylo během 

práce obvyklé, a že tedy úraz, který 

utrpěl, je úrazem pracovním, za kte-

rý žalovaný (Ava reality) odpovídá 

ve smyslu zákoníku práce," uvedli 

soudci. Zedník nepostupoval podle 

soudců nijak riskantně.  Soudci ale 

také uvedli, že korektním upozorně-

ním na nebezpečné místo na praco-

višti mohla být i vulgární výzva pře-

dáka. Doslovně řekl: „Kurva, nelezte 

tam na ty světlíky, můžete sletět!" 

Tím stanovil pro podřízené závazný 

způsob chování a vysvětluje důvod 

svého pokynu," uvedli ve svém ver-

diktu soudci. Podle nich to ale firmu 

nezbavuje odpovědnosti za zranění 

dělníka. Když se stavební dělník v 

práci na chvíli posadí a vykouří si ci-

garetu, jde o běžné počínání, které 

nemůže zaměstnavatele zbavit zod-

povědnosti za případný úraz kouřící-

ho zaměstnance. Korektním poky-

nem k zajištění bezpečnosti na pra-

covišti tak může být i vulgární výzva 

či nadávky nadřízeného, který své 

zaměstnance upozorňuje, že se mo-

hou třeba kvůli situaci na stavbě zra-

nit, konstatoval Nejvyšší soud Čes-

ké republiky, k němuž doputoval už 

devět let trvající spor mezi firmou 

Ava Reality a zedníkem, který je ny-

ní v invalidním důchodu. Zedník se 

podle soudců nechoval nijak riskant-

ně. "Počínal si totiž v dané chvíli úpl-

ně stejným způsobem jako další za-

městnanec. Vzhledem ke zjištěným 

okolnostem nelze dovodit, že jeho 

jednání, když usedl na zakrytý svět-

lík, znamenalo úmyslné riskování vy-

bočující z obvyklého rámce chování. 

Spíše šlo o jednání, které lze pova-

žovat v daném prostředí za celkem 

běžné," dodali soudci.

O konečné výši odškodného však 

ještě ale není rozhodnuto. Nejvyšší 

soud případ znovu vrátil k novému 

projednání. Soudy totiž musí znovu 

prověřit, zda přece jenom neexistují 

polehčující okolnosti pro počínání fir-

my, která měla zaměstnance varo-

vat v jednom ze svých pokynů. Te-

prve po vyhodnocení všech okol-

ností může podle soudců vést k defi-

nitivnímu určení výše odškodnění.

                                         / mak /

Solečnost MND Gas Storage, patřící do skupiny MND /Moravské naftové 

doly/, otevřela 2. října 2012 na jižní Moravě nový podzemní zásobník plynu 

Uhřice Jih s kapacitou 100 milionů kubických metrů plynu. Celé dílo bylo vy-

budováno za dva roky a vyžádalo si investici téměř 1 miliardy korun.  Slav-

nostní otevření proběhlo za účasti M.Kuby, ministra průmyslu a obchodu Čes-

ké republiky, a A.Vitáskové, předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

Skupina MND již provozuje podzemní zásobní plynu Uhřice s kapacitou 

180 mil. m3 zemního plynu. Díky celkové kapacitě 280 mil. m3 patří MND me-

zi dva největší provozovatele zásobníků plynu v ČR.

Podzemní zásobník plynu Uhřice Jih je součástí české plynárenské sou-

stavy. Využívá nejmodernější technologie, díky kterým se řadí mezi nejlepší 

provozy tohoto druhu v Evropě. Mimořádný význam pro plynárenskou sou-

stavu má jeho reverzibilita a flexibilita, kdy dokáže přejít z režimu vtláčení do 

režimu plného odběru za méně než 6 hodin (a naopak). Zásobník bude slou-

žit k vyrovnání sezónních změn ve spotřebě plynu a k zajišťování bezpeč-

nosti soustavy v případě významnějších výpadků v dodávkách. Tato skuteč-

nost je zvlášť závažná v podmínkách ČR, která je téměř ze sto procent závis-

lá na dovozu zemního plynu ze zahraničí. Podzemní zásobníky plynu tak ga-

rantují plynulost dodávek zemního plynu ke konečným spotřebitelům.

Zdroj: tisk. zpráva MND

p Povrchová část zařízení zásobníku - ilustrační snímek...

Na besedě, kterou uspořádala havířovská pobočka Klubu přátel hornické-

ho muzea se představil 8.října dlouholetý pracovník Dolu Dukla a zanícený 

sportovec J.Daněk , nyní mezinárodní sportovní funkcionář, mezi jehož ko-

níčky kromě cestování patří hlavně fotografování. Výběr z jeho díla je v sou-

časné době vystaven v galerii Maryčka.  Velmi poutavě vyprávěl o svém ces-

tování téměř po celém světě do občas velmi exotických končin. Během bese-

dy jsme obrazem a slovem procestovali kromě zajímavých míst Evropy ze-

mě muslimského světa, východní Asie, Afriky i Jižní Ameriky. Jeho snímky do-

kážou zachytit dokumentární formou postřehy z běžného života obyvatel na-

vštívené lokality i jeho specifika jak přírodní, tak i architektonické. 

V následné diskusi padla řeč na téma fotografování a zpracování fotek v di-

gitální době, jeho vztah k černobíle fotografii a tématům jeho zájmu. Další 

část se týkala jeho sportovní a následně po úrazu funkcionářské činnosti v 

mezinárodních řídících orgánech.

Myslím si, že forma besedy s autorem aktuální výstavy ve zdejší galerii je 

novým impulzem pro formu činnosti pobočky, když návštěvou výstavy se čle-

nové pobočky seznámí s aktuálním kulturním děním ve městě nenásilnou for-

mou cestou k posezení ve zdejší kavárně k tradičnímu pivečku.

V závěru pozval předseda pobočky členy klubu k účasti na akci „Techné“ 

pořádanou v Ostravě-Porubě v kulturním domě Poklad, kde 17.října vystou-

pí Ing.Orlíková na téma zajišťování starých důlních děl v Ostravě.

Děkujeme znovu panu J.Daňkovi za zajímavě strávený podvečer.       -jn-

p Dvoupatrové tramvaje zaujmou v Hong Kongu každého cestovatele...

Klub hornických důchodců Dolu Fran-
tišek /KHD/uspořádal 27. září ve svém 
Domečku v Horní Suché již tradiční akci 
„Vinobraní“. Mezi 130 spokojenými 
účastníky nechyběli kronikář obce 
Mgr.J.Běhan, předseda Koordinačního 
výboru důchodců OKD /KVD/  K.Bajtek, 
zástupci Klubu důchodců Českých drah 
včele s F.Kolačkovskou a Jerzy Kantor, 
který přijel až z USA, aby se přesvědčil, 
jak se baví horničtí důchodci.

„Na dnešním Vinobraní by se mělo pít 
především víno, kterého máme dostatek 
a je z jižní Moravy. V baru Pod svažnou si 
můžete koupit pivo, víno i nealkoholické 
nápoje. Něco tvrdšího si dnes nemůže-
me dát, protože ministr zdravotnictví ješ-
tě nevydal povel“, konstatoval předseda 
KHD R.Konopka. 

Na Vinobraní si každý pochutnal. Ke 
kávě se podávaly domácí koláče, zákus-
ky a poměrně velký zájem byl o 
„krupičňok“. K dispozici byl i pořádný ha-
vířský guláš s chlebem. Neustále se také 
točilo kolo štěstí a k vytvoření přátelské 
atmosféry přispěla reprodukovaná 
hudba. S podobným programem se bude 
konat další akce „Loučení s létem“, která 
se uskuteční v Domečku 25. října.      -jn-

Časy konjunktury na trhu 
s uhlím se hned tak nevrátí. 
Lépe už v hornictví bylo, ny-
ní přichází horší období.

Na světovém trhu s uhlím domi-
nuje Čína jako největší producent té-
to suroviny. Světová banka snížila 
svůj odhad letošního růstu hospo-
dářství z 8,2 na 7,7 procenta. Zbrz-
dění čínského giganta je kromě jiné-
ho způsobeno otřesy v Eurozoně, 
která znamená pro Čínu značné od-
bytiště. Export Číny se snižuje a sou-
časně neroste poptávka na vnitřním 
čínském trhu.

Na Čínu se dívají pozorně všichni 
producenti uhlí. S menší spotřebou 
uhlí na čínském trhu se projeví vyšší 
nabídka na trhu evropském, což se 
ukazuje na jeho nižších cenách. 
Zvláště jistě se to projeví na polském 
hornictví, jehož náklady rostou. Dob-
ré výsledky polských uhelných spo-
lečností byly důsledkem vysokých 
cen na světovém trhu. Pokud se bu-
dou ceny propadat stále níže, hor-
nictví v Polsku se bude potýkat se 
stále většími obtížemi. Na skládkách 
se nyní hromadí přes 6 milionů tun 
uhlí a významné zásoby suroviny 
má rovněž energetika.

„Proto jsou opodstatněné výzvy 
vedení uhelných společností k odbo-
rům, aby byly tolerantnější a umož-
nily nejdříve řešit obtížnou situaci na 
trzích s uhlím. Velké náklady v době 
krize způsobují, že společnosti mají 
„svázané ruce“. Lze se lehce dostat 
do obtíží, které se budou řešit celé 
roky,“ řekl polský viceministr Tomc-
zykiewicz.

Nutno konstatovat, že zpomalují-
cí Čína je jasným lídrem v těžbě, 
když v roce 2011 vydobyla 3,52 mili-
ardy tun uhlí. Čína sice měla v úmys-
lu zvýšit toto číslo na 4 miliardy, ale 
se zpomalením se tato snaha určitě 
protáhne. Čína je rovněž největším 
dovozcem uhlí, když v roce 2011 při-
vezla 183 milionů tun uhlí. Předstihla 
tak v dovozu Japonsko.

Zvýšení těžby plánují do budouc-
na Rusko a Indie. V Evropské unii se 

těžba uhlí systematicky snižuje, 
když v roce 2011 bylo vyproduková-
no 129,5 milionů tun černého uhlí a 
425,6 milionů tun uhlí hnědého.

Růst uhelných skládek v Polsku 
nic neřeší a zatěžuje finančně těžeb-
ní společnosti. Místním producen-
tům nepřeje ani to, že se mění tech-
nické podmínky pro dovoz uhlí, 
zejména mořskou cestou, a v průbě-
hu let se bude ztrácet i geografická 
výhoda místní těžby. Faktem je, že 
hranice výhodnosti nákupu uhlí se 
posunuje k jihu Polska. Bude tedy zá-
ležet na cenové politice uhelných 
společností na jihu Polska, jak rych-
le bude jejich uhlí ztrácet na význa-
mu v porovnání s dováženým uhlím 
z ciziny. Zdroj: wnp.plPrůzkumné práce potvrdily, že v loka-

litě stávajícího uranového dolu Rožná v 
Dolní Rožínce na Žďársku /státní podnik 
DIAMO/ může být podzemní plynový zá-
sobník. Bude vyrovnávat tlak v české ply-
nové soustavě a svým charakterem pů-
jde o ojedinělé zařízení svého druhu v ce-
lé Evropě. Podzemní průzkum právě kon-
čí. Je rozhodnuto, plyn bude na 21. patře 
na opačné straně uranového dolu Rož-
ná. Cesta z povrchu sem trvá víc než půl 
hodiny – výtahem rychlostí 8 m/s na 12. 
patro, pak 3 kilometry důlním vlakem a 
dalších 400 metrů výtahem do hloubky 
přes jeden kilometr.

Horníci za dva roky průzkumných pra-
cí vykopali asi kilometrovou chodbu a pro-
vedli několik stometrových jádrových vr-
tů. Ukázalo se, že horninové podloží je v 
naprosto ideálním stavu. Náměstek ředi-
tele GEAM Dolní Rožínka Josef Lazárek 
potvrdil, že vykazuje pevnost, soudrž-
nost, kompaktnost a bezporuchovost to-
hoto pásma. Průzkumy stály zatím 200 
milionů korun. Podle investorské společ-
nosti GSCeP celý plynový zásobník vy-
jde zhruba na 5 až 6 miliard korun. V 
hloubce 1 050 metrů pod zemí se bude 
skladovat až 180 milionů kubíků zemní-
ho plynu. "Zásobník je tzv. superrychlý, 
může a bude vyrovnávat odchylky v té sí-
ti. Je naprosto výjimečný tohoto druhu v 
Evropě, možná na světě," nechal se sly-
šet generální ředitel GSCeP Ladislav  
Dráb.

Ražba 120 kilometrů chodeb pro uklá-
dání plynu zaměstná po dobu následují-
cích sedmi let několik stovek lidí. 

Zdroj: ČT24

Francie zažila minulý týden v pondělí 

a úterý první demonstrace a stávky od 

květnového nástupu k moci socialistické-

ho prezidenta Françoisa Hollandea. Od-

bory vyzvaly k jednodenním protestům 

hlavně v osmi francouzských městech, a 

to Paříži, Clermont-Ferrandu, Bordeaux, 

Épinalu, Lyonu, Marseille, Rennes a Tou-

louse, upřesnila místní média.

Hlavním heslem protestů byl boj proti 

nezaměstnanosti. "Situace v oblasti za-

městnanosti je vážná. Nacházíme se v 

době krize, která se zhoršuje, protože 

nejsou přijímána správná řešení," pro-

hlásil šéf odborové ústředny CGT Ber-

nard Thibault na adresu levicové vlády.

Francouzský odborový svaz CGT vy-

hlásil 24hodinovou stávku v energetic-

kém sektoru na protest proti zavírání elek-

tráren. Stávka, která začala v pondělí ve 

21 hodin, se dotkne výroby elektřiny v te-

pelných a jaderných elektrárnách v zemi. 

Počet nezaměstnaných ve Francii v 

srpnu poprvé za 13 let překročil psycho-

logicky významnou hranici tří milionů 

osob a stoupl již šestnáctý měsíc za se-

bou. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od 

června 1999. Jedná se o nepříznivou 

zprávu pro socialistu Hollandea, který slí-

bil snížení nezaměstnanosti.          (kov)
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ZE  SVĚTA
HORNICTVÍ

Odstoupení od kupní smlouvy pro přetočený tachometr

Škoda Rapid v Paříži 2012

Aktuální témata pro tuto dobu...
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Pět dní po skončení války Severu proti 
Jihu 15.dubna 1865 usedá ... (1.tajenka)
do lóže Fordova divadla ve Washingtonu.
Krátce před půl jedenáctou k němu
vstupuje herec John Wilkes Booth,
přikládá pistoli k prezidentově hlavě
a zahřmí poslední výstřel občanské války.
Byl nesmyslný a zbytečný-...(2.tajenka)
i otroctví byly již definitivně mrtvé.
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Winfried Vahland, předseda představenstva Škoda Auto, na pařížském 
autosalonu vyhlásil ambiciózní cíl: mladoboleslavská automobilka představí 
v roce 2013 hned sedm novinek.

Škoda Rapid /viz doprovodné snímky nahoře/ je bez jakýchkoliv pochyb 
největší automobilovou novinkou letošního roku – alespoň z pohledu české-
ho trhu. 

Karoserie dlouhá 4483 mm stojí na rozvoru 2602 mm. To je více, než má 
nejen Fabia, ale i současná Octavia. Přesto zůstává prostor pro 550 litrů za-
vazadel, nejvíc v dané kategorii. Jak je už u Škody tradicí, přístup do zavaza-
delníku zajišťují velké výklopné dveře.

V interiéru úhledné horizontální linie kopírují styl, který tým Jozefa Kabaně 
uplatňuje i na exteriéru. Výsledkem je palubní deska ne nepodobná Super-
bu. Rapid navíc dostal pohlednější design volantu a s pozitivním přijetím se 
jistě setká nové řešení středového panelu, které ponechává podstatně více 
místa v úrovni kolen.

Zklamáním jsou pouze tvrdé plasty na palubní desce a výplních dveří. Uby-
lo také ozdobných elementů. Patrné je to hlavně u dekoru, který je ze struktu-
rovaného plastu v barvě palubní desky. V posledních letech jsme si zvykli na 
víc, ze strany Škody jde ale o promyšlený tah. Většina zákazníků Rapidu by 
prý hodnotnější provedení nedokázala ocenit.

Prostorové poměry jsou podobné jako v Octavii. Rapid má relativně užší 
kabinu, konkrétně se 142 cm napříč, výměnou za to ale nabízí dostatek pro-
storu v podélném směru, a to i v zadní straně sedadel. Jedinou výraznější sla-
binou jsou relativně krátké přední sedáky (43 cm). Dlouháni si pak mohou stě-
žovat na nižší strop nad zadními sedadly, ačkoliv Škoda tvrdí, že proti konku-
renci nabízí v tomto ohledu nejvíc místa.

Mladoboleslavští se chlubí devatenácti simply clever řešeními. Některé z 
nich jsou dobře známé (držák na parkovací lístek), některé vcelku nové (síť-
ka na pití z boční strany předních sedadel) a jiné zcela originální. Konkrétně 
jde o škrabku na led, která je chytře schovaná pod víčkem palivové nádrže, 
oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru a odpadkový koš ve dveřích.

Základem palety motorů pro novou Škodu Rapid je hátépéčko, tříválec 1,2 
MPI v nové verzi o výkonu 55 kW (dosud 51 kW). Nad ním stojí přeplňovaný 
čtyřválec 1,2 TSI ve známých verzích 63 a 77 kW. Benzinovým vrcholem je 
1,4 TSI s 90 kW. Všechny tyto motory se vyrábí přímo v Mladé Boleslavi, kde 
bude vznikat i Rapid.

Turbodiesel je jediný, a to 1,6 TDI ve verzích 66 a 77 kW. Poslední z moto-
rů je atmosférická benzinová šestnáctistovka o výkonu 77 kW, která splňuje 
normu Euro 4 a bude se prodávat mimo země EU.

Standardem je pětistupňová manuální převodovka. Motor 1,2 TSI/77 kW 
dostane poněkud překvapivě šestistupňovou. Pro 1,6 TDI/66 kW pak bude 
za příplatek a pro 1,4 TSI/90 kW standardně dodávané sedmistupňové DSG.

Všechny čtyřválcové motory budou na přání dostupné s balíčkem úspor-
ných opatření Green tec (samočinné vypínání motoru, pneumatiky s nízkým 
valivým odporem).

Zákazníci v České republice mohou již nyní začít objednávat vozy Škoda 
Rapid, jejichž ceny začínají na částce 289.900 Kč za základní motorizaci 1,2 
MPI s výkonem 55 kW. U příležitosti zahájení prodeje modelu Rapid dne   
20. října 2012 navíc 270 českých prodejců nabídne atraktivní pakety mimo-
řádné výbavy zdarma.

Při zakoupení vozu do 31. prosince 2012 je ke všem třem výbavovým ver-
zím (Active, Ambition, Elegance) dodáván „Paket Plus“ a to bez příplatku. Ve 
verzi Active pak bude mít Škoda Rapid standardně mimo jiné i klimatizaci a tó-
novaná skla. Ve střední výbavové verzi Ambition získá zákazník bez příplat-
ku rádio s CD/MP3, mlhovky, skla SunSet s vyšším stupněm tónování a 15“ 
kola z lehké slitiny. Výbava nejvyšší verze Elegance se v zaváděcí nabídce 
rozroste o malý kožený paket, tempomat, zadní parkovací senzory a 16“ kola 
z lehké slitiny.

Od 20. října 2012 budou mít zákazníci v České republice možnost si vůz 
Škoda Rapid důkladně otestovat. V tento den se u domácích prodejců znač-
ky Škoda budou konat dosud největší testovací jízdy v historii značky.

Zdroj: auto.cz

Zajímá vás hořčík?
Hořčík je stříbřitě bílý, lesklý a poměr-

ně měkký kov, tvrdost podle Mohse je 
2,5. Zapálen na vzduchu hořčík shoří in-
tenzivním, oslnivě bílým plamenem za 
vzniku oxidu MgO a nitridu Mg3N2. 

V přírodě se elementární hořčík jako 
prvek nevyskytuje, je znám pouze jako 
dvojmocný kation ve sloučeninách. Mine-
rály hořčíku jsou velmi rozšířené, hořčík 
je osmý nejrozšířenější prvek. Průměrný 
obsah hořčíku v zemské kůře činí 2,35 % 
hmot. K nejznámějším rudám s obsahem 
hořčíku patří magnezit /MgCO3/, dolomit 
/CaCO3·MgCO3/, serpentinit, spinel  kar-
nalit, kieserit, olivín, azbest, mastek, pyro-
p, brucit, sepiolit.  Nejvyšší obsah hořčí-
ku (60,3 % Mg) má minerál periklas MgO, 
celkem bylo mineralogicky popsáno 900 
nerostů s obsahem hořčíku.

Světová roční těžba hořčíkových mine-
rálů dosahuje hodnoty 10 Mt. Největším 
producentem kovového hořčíku je s roč-
ní výrobou 670 kt Čína, v Rusku se v roce 
2011 vyrobilo 37 kt a v Izraeli 28 kt. V Ev-
ropě se nejvíce hořčíku vyrábí v Srbsku - 
2 kt.

Hořčík se významnou mírou podílí na 
složení mořské vody. Spolu s vápníkem 
je hořčík nejčastější příčinou tvrdosti pří-
rodních vod. Hořčík je důležitý biogenní 
prvek, jako významná složka chlorofylu 
se vyskytuje ve všech zelených rostli-
nách. Dostatečný obsah hořčíku v potra-
vinách je podmínkou správné funkce lid-
ského organismu.

Výroba hořčíku
Hořčík se vyrábí zejména tavnou elek-

trolýzou MgCl2. Pokud se k přípravě chlo-
ridu hořečnatého používá mořská voda, 
nejprve se z ní působením vápenného 
mléka vysráží hydroxid hořečnatý   
Mg(OH)2 a ten se působením kyseliny 
chlorovodíkové převede na chlorid ho-
řečnatý MgCl2.

Nejjednodušší je využití karnalitu 
MgCl2·KCl·6H2O, který se kalcinací zba-
ví krystalické vody a je připraven k elekt-
rolýze.

V minulosti se hořčík používal jako 
zdroj intenzivního světla pro fotografické 
blesky. Největší uplatnění dnes nalézá 
hořčík jako součást lehkých slitin a jako 
redukční činidlo pro výrobu dalších kovů. 
Větší praktický význam než čistý kov, ma-
jí pro technickou praxi slitiny hořčíku. Me-
zi nejdůležitější a nejstarší hořčíkové sli-
tiny patří dural (Mg+Al+Cu+Mn), elektron 
(Mg+Al+Zn+Mn) a magnalium (Mg+Al).

ZdroJ. Prvky.com

Koupili jste vozidlo v domnění, že stav ujetých kilometrů na 
tachometru odpovídá realitě a posléze zjistili, že to není prav-
da? Následující vzor ukazuje, jak je možné s prodejcem jed-
nat.

Kdy je tento vzor vhodný?
Spotřebitel koupí vozidlo u podnikate-

le a stav na tachometru neodpovídá rea-
litě. Může přitom jít o auto nové nebo pou-
žité. V případě nákupu vozidla u podnika-
telských prodejců bývá zpravidla smlou-
va obchodní a jsou v ní vyjádřeny různé 
záruky. Co se týče počtu najetých kilome-
trů a stavu tachometru, bývá však ve 
smlouvách uvedeno, že za rozdíl mezi re-
alitou a stavem tachometru prodejce ne-
odpovídá. Toto ustanovení je však z hle-
diska zákona neplatné.

Jak tento vzor využít?
Kupující má možnost na prodávajícím 

požadovat slevu z kupní ceny, anebo mů-
že od smlouvy odstoupit. Posledně uve-
dený postup kupující většinou využívá 
tehdy, pokud si vymínil, že chce, aby auto 
bylo nové nebo mělo najeto podstatně 
méně kilometrů, tedy bylo vyšší životnos-
ti, než ve skutečnosti je. Odstoupení od 
smlouvy musí mít stejnou formu jako 
smlouva, tedy může být i ústní, doporu-
čujeme však formu písemnou. S odstou-
pením musí mít prodávající možnost se 
seznámit.

Upozornění
Pokud by prodávající namítal, že kupu-

jící nemohl odstoupit, protože se jednalo 
o obchodní kupní smlouvu, může se spo-
třebitel bránit vzhledem k tomu, že pro 
spotřebitele platí výhodnější režim ob-
čanskoprávní, protože směřuje k jeho 
ochraně v daném případě více než ob-
chodní. Tato přednost je dána zákonem.

Odstoupení musí obsahovat vedle pro-

jevu odstoupení i vytčení závady, pro niž 
se odstupuje, v daném případě rozpor 
mezi realitou a ujištěním, že automobil 
má najeto méně kilometrů. Odstoupení 
od smlouvy je jednostranný právní úkon, 
který nepodléhá souhlasu prodávajícího; 
odstoupením se smlouva od počátku ru-
ší, účastníci si mají vzájemně vrátit to, co 
si poskytli (záloha apod.). Pokud se roz-
por objeví do šesti měsíců od převzetí vě-
ci, má se za to, že existoval již při převze-
tí, leda by se prokázal opak (např. znalec 
by se tak vyjádřil), anebo by tomu odpo-
rovala zjevná povaha věci.

Často se spotřebitel může setkat s 
tím, že autobazar je pouze zprostředko-
vatelem koupě vozu a prodávajícím je 
osoba, jež není podnikatelem. V těchto 
případech nelze níže uvedený vzor pou-
žít, neboť se nejedná o spotřebitelskou 
kupní smlouvu.

Důležité zákony a dokumenty
! Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 

Sb., (§ 48, § 55, § 597, § 612 a následují-
cí),
! Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 

Sb. (§ 262).
Související vzory
! Odstoupení od kupní smlouvy pro roz-

por s kupní smlouvou: neodstranitelná va-
da při převzetí,
! Odstoupení od kupní smlouvy pro roz-

por s kupní smlouvou: nesoulad skuteč-
ných a propagovaných vlastností,
! Rozpor s kupní smlouvou: vada vý-

robku,
! Reklamace výrobku,
! Žádost o slevu pro vady výrobku ne-

bránící jeho užívání,
! Žádost o náhradu nutných nákladů 

spojených s uplatněním reklamace,

Obecná doporučení
Před použitím tohoto vzoru je nutné si 

ověřit zejména podle výše uvedených 
podmínek, zda je vhodný pro danou kon-
krétní situaci. Text vzoru je potřeba upra-
vit podle skutečného případu. Výsledný 
text se musí vlastnoručně podepsat. Do-
poručujeme ho vytisknout ve dvou kopi-
ích – jednu pro adresáta a druhou pro 
spotřebitele k uložení do složky sporu. 
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nej-
lépe s dodejkou. V případě osobního pře-

dání stačí nechat podepsat převzetí na 
kopii. V případě přikládání různých do-
kladů k dopisu je doporučujeme zasílat v 
kopii (v případě nutnosti ověřené) a origi-
nál si ponechat. Názvy příloh, včetně je-
jich dat (jsou-li datované), doporučujeme 
v dopisu uvést. Tento vzor nemůže na-
hradit odbornou právní konzultaci. Není-
li si spotřebitel jist ohledně svých práv a 
rizik při jejich prosazování, doporučuje-
me, aby oslovil advokáta. Pro spotřebite-
le znalé svých práv a podmínek jejich 
uplatňování však může napomoci k jejich 
účinnému prosazení.

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail
Jméno a příjmení prodávajícího
IČ prodávajícího
Adresa prodávajícího
Praha, 1. prosince 2011

Vážení,
minulý týden jsem ve vašem bazaru 

koupil ojetý vůz značky Auto Mobil 1,2 L, 
r o k  v ý r o b y  2 0 0 6 ,  V I N  A B-
CD123456789EFG (viz kopie kupní 
smlouvy). Součástí smlouvy bylo prohlá-
šení, že vozidlo má najeto 100 785 km. 
Prohlídkou vozidla u automechanika 
jsem zjistil, že vozidlo má najeto o         
70 000 km více. Jde o podstatný rozdíl ve 
vlastnostech vozidla.

Pro shora uvedený rozpor s kupní 
smlouvou, který je neodstranitelný opra-
vou, odstupuji v souladu s § 616 zákona 
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, 
od kupní smlouvy. Žádám vás o vrácení 
peněz na mou adresu nebo na účet č. 
….. Samozřejmě jsem připraven vám au-
to přivézt ve sjednaném termínu.

Zároveň v souladu s § 55 občanského 
zákoníku považuji za neplatné ustanove-
ní článku 8 kupní smlouvy, podle něhož 
prodávající neodpovídá za nesoulad uve-
deného stavu tachometru se skutečnos-
tí, neboť toto ujednání omezující vaši zá-
konnou odpovědnost je zjevně nepřimě-
řené.

S pozdravem
..............................................
(vlastnoruční podpis)
Přílohy:
Prohlášení znalce
Kopie kupní smlouvy
Zpracováno: prosinec 2011, všechny 

vzory jsou v elektronické podobě na 
www.dtest.cz.

Vzor:

Odstoupení od kupní smlouvy


